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Velkommen som medlem af grundejerforeningen ! 
 
Bestyrelsen i grundejerforeningen NØRREGAARD byder dig/jer velkommen til vores område – og som 
medlemmer af grundejerforeningen. 
 
Kort om foreningen 
 
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejere, sørge for overholdelse af orden 
i vores nærområde og bestemmelserne i vedtægter og byplanen for området, samt i alle fælles anliggender 
at repræsentere medlemmerne over for myndighederne.  
 
Medlemmer af grundejerforeningen er alle ejere af parceller af matr. nr. 15 Grøndalslund Sogn, Rødovre. 
Der er tinglyst en servitut om pligt til at være medlem af foreningen på alle parceller af matr. nr. 15. 
Foreningens stamveje er Nørregaardsvej, Jyllingevej og Engbovej samt stikveje hertil. Der er i alt 445 
medlemmer af foreningen.  
 
Generalforsamling i foreningen afholdes hvert år i perioden mellem 15. februar og 15. marts. Referat fra 
seneste generalforsamling samt foreningens love kan læses på hjemmesiden www.gf-norregaard.dk eller 
fås ved henvendelse til bestyrelsen. Kontingentet er kr. 25,-, som skal være betalt inden generalforsamling 
 
Bestyrelsen 
 
Formand:  Jann Larsen, Juelsmindevej 2 A, 2610 Rødovre, tlf. 36 41 06 13  
Kasserer:  Per Aagaard, Rødovrevej 285, 2610 Rødovre, tlf. 36 70 28 99 
Sekretær:  Helge Petersen, Otto Møllers Vænge 8, 2610 Rødovre, tlf.  36 70 45 42 
Medlem:   Karsten Køllund, Nørregaardsvej 25, 2610 Rødovre. tlf. 36 41 41 95  
Medlem:   Johnnie Gregersen, Jyllingevej 229, 2610 Rødovre, tlf. 40 50 19 48  
 
Lidt om området  
 
Vores område ligger ca. 10 km fra Københavns Centrum, med gode vejforbindelser ind til byen via 
Jyllingevej, samt kort afstand til Motorring 3 med gode forbindelser til resten af landet og kontinentet.  
 
Der er også kort afstand til grønne områder, mod øst til Damhusengen med Harrestrup Å, og mod vest til 
Vestvolden og Vestskoven, samt stiadgang til Schweizerdalsparken fra Nørregaardsvej.     
 
Vi har let til butikker i "Domicilcentret" på Fortvej ved Rødovrevej med både Netto og Fakta, restaurant, 
apoteksudsalg, hæveautomat, apotek, bager, cykelsmed, frisør og kiosk. 
 
I den anden ende af Fortvej ved Tårnvej ligger Tinderhøj Skole, og med adgang fra Nørregårdsvej ligger 
Nyager Skole, som er to af kommunens 6 skoler. På Tårnvej 350 ligger Grøndalslund Kirke.  
 
Alle veje i grundejerforeningen er kommunale veje, som vedligeholdes af kommunen. Den kommunale 
snerydning på Jyllingevej, Tårnvej og Rødovrevej har højest prioritet, mens snerydningen på de øvrige 
veje kommer i anden række. Renholdelse og snerydning af fortovene er grundejernes pligt. Grundejeren 
skal også sørge for klipning af hæk, buske og træer, så fortovet er passabelt. Der henvises til § 6 i 
grundejerforeningens love. 
 
Vi har i kommunen en detaljeret ordning med affaldssortering og afhentning af affald. Der afhentes dog 
ikke farligt affald, bygningsaffald og trærødder. Sådant affald skal afleveres direkte på genbrugsstationen 
Valhøjs Allé 182. Regler for affaldsordningen og genbrugsstationen kan hentes hos Teknisk Forvaltning, 
Tæbyvej 77, tlf. 36 70 41 11 eller læses på nettet på www.rk.dk. 
 
Der er naturgas, men ikke kabel-TV i området. 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 


